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Inleiding

Per 1 september 2004 is aan de Rijksuniversiteit Groningen het Biografie 
Instituut gevestigd. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de voornaamste 
activiteiten, ontwikkelingen en werkzaamheden van het Biografie Instituut 
in zijn vijfde jaar.

Het Biografie Instituut is verbonden aan de Faculteit der Letteren. De ves-
tiging van het instituut wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stich-
ting Democratie en Media (sdm). Het Biografie Instituut voert een strikt 
autonoom beleid.

De doelstellingen van het Biografie Instituut zijn:
infrastructuur en inhoudelijke ondersteuning bieden aan academici die • 
biografisch onderzoek doen,
het stimuleren en ontwikkelen van theorievorming rond de biografie als • 
wetenschappelijk genre.

Behalve promovendi worden op het Biografie Instituut ook studenten bege-
leid, die binnen het onderzoeksdomein een afstudeerscriptie schrijven of een 
onderzoekscollege volgen. Zo is er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling 
in de twintigste eeuw van Nederlandse en buitenlandse theoretische litera-
tuur over biografieën, dat komend jaar zal leiden tot een promotieplaats. 
Betreffende internationalisering heeft het instituut dit collegejaar een pro-
movenda uit Zuid-Afrika te gast om met ondersteuning van het instituut hier 
biografisch onderzoek te doen en haar proefschrift te schrijven.

In het kader van de theorievorming over de biografie stelt het Biografie 
Instituut zich ten doel wetenschappelijke congressen en symposia te organi-
seren, en streeft het de uitgave na van biografieën, congresbundels en weten-
schappelijke artikelen. Hiertoe is sinds 1 maart 2007 een leerstoel ingesteld. 
Binnen het thema journalistiek, uitgeverij en sociaal-democratie doen mede-
werkers van het instituut de komende jaren onderzoek op diverse niveaus: 
naar bronnen, naar narratieve vormen en naar sociaal-culturele context. 
Daarnaast worden andere domeinen geëxploreerd, zoals kunst en techniek.
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Biografie Instituut

1.1 Medewerkers
Prof.dr. J.W. Renders, directeur (0,4 fte), -
heeft de dagelijkse leiding van het instituut.
I.L. Hengeveld, coördinator (0,2 fte), -
is belast met de coördinatie van het instituut.
Drs. E. van der Aa, promovendus (0,4 fte), -
aangesteld als toegevoegd onderzoeker om de biografie van Alice Nahon 
te schrijven. Afgerond op 27 oktober 2008.
Drs. S. Haasnoot, promovenda (0,8 fte),  -
per 1 november 2006 aangesteld om de biografie van Anton Kröller te 
schrijven. Uit dienst per 6 juli 2009.
Dr. H.J. Langeveld, onderzoeker (1 fte), -
per 1 december 2005 aangesteld om de biografie van Willem Schermer-
horn te schrijven.
Drs. B.J. Smits, promovendus (0,9 fte), -
per 1 september 2005 aangesteld om de biografie van Loe de Jong te 
schrijven.
Drs. L. Korf, promovenda (1 fte), -
van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 als gastonderzoeker aangesteld 
om de biografie van D.F. Malan te schrijven.
Drs. E.M. Rovers, promovenda (0,9 fte), -
per 1 september 2006 aangesteld om de biografie van Helene Kröller-
Müller te schrijven.
Dr. J.W. Stutje, postdoc (1 fte), -
onderzoekt sinds 1 september 2006 het leven van Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis.

1.2 Promovendi
Het Biografie Instituut begeleidde in de periode 2008-2009 naast een senior-
onderzoeker en een postdoc in totaal twaalf promovendi. Vijf van deze pro-
movendi zijn medewerkers van het instituut en de overige zeven zijn buiten-
promovendi.

Vanaf september 2005 is Boudewijn Smits aangesteld om de biografie van  -
Loe de Jong te schrijven. Begeleidingscommissie: prof.dr. J.W. Renders, 
prof.dr. J.C.H. Blom (em. uva) en prof.dr. P. Romijn (niod/uva).
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1.3 Adviescommissies
Het Biografie Instituut wordt in zijn ontwikkeling bijgestaan door een in-
terne (rug) en een externe adviescommissie.

In de interne adviescommissie hebben zitting: prof.dr. K. van Berkel,  
prof.dr. D.F.J. Bosscher, prof.dr. G.J. Dorleijn, prof.dr. H.L.M. Hermans, 
prof.dr. H.W. Hoen en dr. H.J. Langeveld.

De externe adviescommissie bestaat uit: drs. S.A.J. van Faassen (Neder-
lands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum), dr. K. Hilberdink 
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, biograaf van Paul 
Rodenko en Hans Lodeizen), dr. D. van der Meulen (Biografie Bulletin, 
bio graaf van Multatuli), dr. J.F.M.M. Perry (Universiteit Maastricht), 
biograaf van W.H. Vliegen en Victor de Stuers) en prof.dr. H. te Velde 
(Universiteit Leiden). Deze twee adviescommissies staan onder voorzitter-
schap van prof.dr. J.C.H. Blom.

Daarnaast is sinds 1 oktober 2007 een curatorium van de leerstoel Geschie-
denis en Theorie van de Biografie ingesteld, waarin zitting hebben: prof. dr. 
G.J. de Haan (rug) (tot 30 juni 2009), prof.dr. G.C. Wakker (rug) (vanaf 1 
juli 2009), prof.mr. M.E. Chavannes (rug) en T.P.M. Strengers (sdm).

1.4 Financiën
Het Biografie Instituut wordt bij besluit van het faculteitsbestuur binnen de 
rug financieel projectmatig behandeld. Dat wil zeggen: externe financiële 
middelen worden geworven ten behoeve van de personele kosten van het 
Biografie Instituut, alsmede ter bekostiging van congressen, symposia en 
congresbundels. Het bestaan van het instituut zelf wordt mede mogelijk ge-
maakt door Stichting Democratie en Media.

Voor het vijfjarig project van de biografie van Domela Nieuwenhuis werd 
een Vidi-subsidie van nwo verworven. Voor het project voor de biografieën 
van Anton Kröller en Helene Kröller-Müller werd naast de facultaire bij-
drage (Onderzoekschool ogwg) een subsidie toegekend door Stichting Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum.

Andere projecten werden financieel gesteund door het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst (afk), Bert Schierbeekfonds, Stichting Democratie en Me-
dia, Groninger Universiteitsfonds (guf), Stichting Hartenfonds, Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie (niod), Nederlands Zuid-Afrikaanse 
Vereniging (nzav), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(knaw), Stichting Nicolaas Muleriusfonds, sns reaalfonds, Vlaamse en 
Nederlandse Fonds voor de Letteren.

Vanaf september 2006 is Eva Rovers aangesteld om de biografie van He- -
lene Kröller-Müller te schrijven. Begeleidingscommissie: prof.dr. J.W. 
Renders, prof.dr. W.E. Krul, prof.dr. E.J. Etty (vu) en drs. S.A.J. van  
Faassen (nlmd).
Van november 2006 tot juli 2009 was Shirley Haasnoot aangesteld om de  -
biografie van Anton Kröller te schrijven. Begeleidingscommissie: prof.dr. 
P. Kooij, prof.dr. J.W. Renders, drs. E. van Straaten en prof.dr. J. Sevink.
Van 1 september 2006 tot 27 oktober 2008 schreef Manu van der Aa de  -
bio grafie van Alice Nahon. Begeleidingscommissie: prof.dr. J.W. Ren-
ders, prof.dr. G.J. Dorleijn, drs. S.A.J. van Faassen (nlmd), prof.dr. D. de 
Geest (kul) en dr. N.T.J. Laan (uva).
Van 1 januari tot 31 december 2008 was Lindie Korf aangesteld om de  -
bio grafie te schrijven van D.F. Malan, onder begeleiding van prof. A.M. 
Grundlingh, Universiteit van Stellenbosch.

Buitenpromovendi
Herman Broers schrijft de biografie van W.J. Kolff; -
begeleidingscommissie: prof.dr. K. van Berkel en prof.dr. J.W. Renders.
Erwin Buter schrijft de biografie van J.F. Ankersmit. Begeleidingscom- -
missie: prof.dr. J.W. Renders en prof.dr. H. te Velde (ul).
Jeroen Corduwener schrijft de biografie van G.J. van Heuven Goedhart;  -
begeleidingscommissie: prof.dr. J.W. Renders, dr. H.J. Langeveld, prof.
dr. D.F.J. Bosscher en dr. J.F.M.M. Perry (um).
Vera Hoorens schrijft de biografie van Jan Wier; -
begeleidingscommissie: prof.dr. J.W. Renders, prof.dr. C.G. Santing 
(rug) en prof.dr. F. Janssen (em. uva).
Jan de Lang schrijft een biografie van F.C.H. Hirschmann;  -
begeleidingscommissie: prof.dr. J.W. Renders, prof.dr. W. Klinkert (Ko-
ninklijke Militaire Academie & uva) en dr. M.R. Doortmont (rug).
Onno Sinke deed onderzoek naar Radio Oranje;  -
begeleidingscommissie: prof.dr. J.W. Renders, prof.dr. J.C.H. Blom (em.
uva) en prof.dr. P. de Rooij (uva).
Maarten Ternede schrijft de biografie van J.C.J. Lammers;  -
begeleidingscommissie: prof.dr. J.C.H. Blom (em. uva), dr. H. Pruntel 
(Nieuw Land Erfgoedcentrum), prof.dr. J.W. Renders en prof.dr. P. de 
Rooij (uva).
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Projecten

2.1 Promotieprojecten
Een van voornaamste doelstellingen van het Biografie Instituut, het be-
geleiden van biografen, kreeg in het academiejaar 2008-2009 zijn 
beslag door de begeleiding van Manu van der Aa (Alice Nahon), 
Herman Broers (W.J. Kolff), Erwin Buter (J.F. Ankersmit), Jeroen Cor-
duwener (G.J. van Heuven Goedhart), Shirley Haasnoot (Anton Kröl-
ler), Vera Hoorens (Jan Wier), Lindie Korf (D.F. Malan), Jan de Lang 
(F.C.H. Hirschmann), Herman Langeveld (Willem Schermerhorn), Eva 
Rovers (Helene Kröller-Müller), Boudewijn Smits (Loe de Jong), Onno 
Sinke (Radio Oranje), Jan Willem Stutje (F. Domela Nieuwenhuis) en 
Maarten Ternede (Han Lammers).

J.F. Ankersmit
Johan Frederik Ankersmit werd geboren in 1871 als zoon 
van een Amsterdamse apotheker. Al snel tijdens zijn 
studie medicijnen koos hij via zijn werk voor Propria 
Cures en De Kroniek van Pieter Lodewijk Tak voor de 
journalistiek: eerst de ‘burgerlijke’ (De Telegraaf) en 
vervolgens de socialistische pers (Het Volksdagblad). Hij 
behoorde in 1900 tot de oprichters van Het Volk en was op 
de redactie verantwoordelijk voor de dagelijkse inhoud 
van de partijkrant. Tot aan zijn pensioen in 1937 bleef Ankersmit werken 
voor Het Volk. In 1920 werd hij naast partijleider Pieter Jelles Troelstra lid 
van de hoofdredactie en vanaf 1925 ging hij als enig hoofdredacteur door. Hij 
nam in de jaren dertig stelling tegen het opkomend fascisme en nazisme. De 
krant werd in die dagen van klein partijblad een dagblad voor het hele gezin 
met honderdduizenden lezers. Ankersmit was naast de krant actief voor de 
sdap. Zo was hij jaren gemeenteraadslid van Watergraafsmeer en lid van de 
Provinciale Staten. Ook was hij als hoofdredacteur lid van het partijbestuur 
en bekleedde hij diverse posities in partijcommissies.

Leven en werk van Ankersmit zijn met elkaar verbonden. Zo legde hij 
grote belangstelling aan de dag voor kunst en literatuur en gaf daar ook op 
subtiele wijze blijk van in zijn journalistieke werk. Ook lukte het hem via de 
krant belangrijke koerswijzigingen binnen de partij zonder morren bij zijn 
achterban geaccepteerd te krijgen. Ankersmit overleed na een kort ziekbed 
in 1942.

1.5 Website
Het Biografie Instituut heeft een eigen website: www.rug.nl/BiografieInsti-
tuut, ook bereikbaar via www.BiografieInstituut.nl. Op deze site is infor-
matie te vinden over de doelstellingen en het onderzoeksterrein van het in-
stituut, alsmede informatie over lopende projecten en congressen, zowel in 
het Nederlands als in het Engels. De site bevat tevens een nieuwsrubriek die 
minstens een keer per maand wordt geactualiseerd.

Op de site staan bovendien door het instituut geëntameerde digitale be-
standen. Voorts is er een uitgebreide lijst met biografiegerelateerde links ge-
maakt, en kan men via de site contact opnemen met het instituut.

De website van het Biografie Instituut werd al direct vanaf oprichting het 
meest bezocht van alle onderzoeksites van de Faculteit der Letteren. Ook 
dit jaar weer, met ruim 60% van de bezoekers van alle onderzoeksites in het 
academiejaar 2008-2009. Het aantal bezoekers was dit jaar ruim 28.000.

1.6 Nieuwsbrief
Geïnteresseerden kunnen op de hoogte gehouden worden van activiteiten 
van het instituut door middel van een nieuwsbrief die per email wordt ver-
spreid. Momenteel wordt de nieuwsbrief aan ruim 800 personen verstuurd.

Schermafbeelding website
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Een maand later werd hij hoofdredacteur van het Utrechtsch Nieuwsblad. 
Die krant bouwde hij uit tot een vooraanstaand dagblad met landelijke uit-
straling. De hoofdredacteur nam stelling tegen het opkomende nazisme, zo-
wel in Duitsland als in Nederland. In mei 1940, kort na de Duitse inval, werd 
hij om die reden ontslagen. Hij raakte betrokken bij het verzet en vanuit die 
positie kwam hij in contact met de illegale krant Het Parool. Van Heuven 
Goedhart leidde Het Parool vanaf 1942 tot hij medio 1944 moest vluchten, 
omdat de Duitse bezetter hem op de hielen zat. Hij wist door een spectacu-
laire tocht naar Londen te ontkomen, waar hij binnen een maand benoemd 
werd tot minister van Justitie in het kabinet Gerbrandy. In februari 1945 
werd hij overgeslagen voor een nieuwe benoeming in wat later het laatste 
oorlogskabinet Gerbrandy zou blijken. 

Terug in Nederland werd hij na de bevrijding hoofdredacteur van Het 
Parool, maar hij maakte tegelijkertijd internationaal carrière. Van Heuven 
Goedhart maakte deel uit van de Nederlandse delegatie naar de Verenigde 
Naties. Op 1 januari 1951 werd hij benoemd tot Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen van de net opgerichte unhcr. Dat zou hij tot aan zijn dood op 
8 juli 1956 blijven.

Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann
Dit project behelst een biografisch 
onder zoek met een koloniaalmilitair- 
historische inslag. Centraal staat de 
mate waarin Hirschmann exempla-
risch was voor de Nederlandse aan 
de Koninklijke Militaire Academie te 
Breda opgeleide officier van het knil 
in een drietal decennia rond 1900.

Uiteraard wordt ingegaan op de 
persoon Hirschmann, maar de kern 
van het onderzoek beschrijft zijn 
plaatsingen en zijn omgevingsfac-
toren. In het bijzonder betreffen die 
zijn familie, de hem omringende bu-
reaucratische systemen, waaronder 
de organisatie van het knil en het 
Ministerie van Koloniën, evenals 
overige werkomstandigheden. 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Weinigen hebben in de arbeidersbeweging zo tot 
de verbeelding gesproken als Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis (1846-1919). Vanaf 1 september 
2006 onderzoekt dr. Jan Willem Stutje het leven 
van de aartsvader van het Nederlandse socialis-
me. Het project wordt mogelijk gemaakt door een 
zogenaamde Vidi-subsidie van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(nwo).Vanuit een vijftal nieuwe invalshoeken 
tracht Stutje het gangbare beeld aan te vullen en te 
corrigeren. Centraal staan Domela’s charisma, het 
romantisch revolutionaire engagement, de orale cultuur en de internationale 
contacten. Zijn leiderschap wordt vergeleken met dat van tijdgenoten in eigen 
land, onder wie Abraham Kuyper en Pieter Jelles Troelstra, maar ook met 
buitenlandse geestverwanten als César de Paepe en Ferdinand Lassalle. De 
biografie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis werpt licht op een drietal te 
onderscheiden, maar elkaar beïnvloedende terreinen: Domela’s werkzaam-
heden in sociale bewegingen; het theoretische en publicistische werk; het 
persoonlijke leven.

Deze biografie is een bijdrage tot de ideeëngeschiedenis en tot de histori-
sche sociologie van sociale bewegingen en politieke cultuur. Stutje schreef 
eerder biografieën van de Nederlandse communist Paul de Groot en de 
Vlaamse marxistische econoom en historicus Ernest Mandel. Het project 
heeft een looptijd van vijf jaar.

Gerrit Jan van Heuven Goedhart
Van Heuven Goedhart werd in 1901 in 
Bussum geboren als zoon van een boek-
handelaar, die later dominee werd. Na een 
studie rechten in Leiden werd Van Heuven 
Goedhart aangenomen bij De Telegraaf. 
Binnen enkele jaren maakte hij deel uit van 
de hoofdredactie, vanaf 1930 was hij enig 
hoofdredacteur. In 1933 werd hij door eige-
naar H.C.M. Holdert ontslagen, onder meer 
omdat Van Heuven Goedhart zich verzette 
tegen een te pro-Duitse koers van de krant.



den met Loe de Jong. Toen het laatste, dertiende deel van de serie (1988) 
verscheen, had De Jong vrijwel een halve eeuw lang in het brandpunt ge-
staan van de collectieve verwerking van het oorlogsverleden. De Jongs we-
tenschappelijke professionaliteit is onwrikbaar verbonden met het uitdragen 
van democratisch burgerschap. Hij heeft daarom geprobeerd de regie over 
dit onverwerkte verleden naar zijn hand te zetten. Als geschiedschrijver, 

publieke persoon bekend van krant, radio, film en tv en als directeur van 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (riod) wist hij een markant 
stempel te drukken op de collectieve beeldvorming over de Tweede We-
reldoorlog. Ook zijn socialistische politieke overtuiging, zijn vooroorlogs 
journalistiek werk als buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer 
en zijn persoonlijke ervaringen tijdens de oorlog als (geassimileerde) jood 
hebben bijgedragen aan zijn onverzettelijke overtuiging dat hij een morele 
verplichting had om gerechtigheid te laten zegevieren over het kwaad van 
het nationaal-socialisme in het naoorlogse Nederland.

In dit onderzoek wordt een poging ondernomen om de positie en invloed 
te evalueren die De Jong heeft gehad op ingrijpende nationale thema’s en in-
cidenten als de buitenlandjournalistiek ten tijde van het neutrale Nederland 
in de tweede helft van de jaren dertig en gedurende de Koude Oorlog in de 
jaren vijftig en zestig, de geallieerde propaganda tijdens de bezetting, het 
voortdurende debat over ‘goed’ en ‘fout’, de Drie van Breda en de decon-
fiture van de bekende arp-politicus Willem Aantjes. Vanuit het perspectief 
van de biografie kan worden belicht hoe zijn opinies zijn gevormd, welke 
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Hirschmann was geen beroemdheid en werd gepensioneerd in de rang van 
luitenant-kolonel. Over beroemdheden in het knil zijn enkele biografieën 
verschenen. Maar biografieën die zich in detail richten op de ‘gemiddelde’ 
officier van het Oost-Indisch Leger zijn er niet. Een biografie die het leven 
en werk van Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann zo compleet mogelijk 
in beeld brengt, zou deze lacune kunnen opvullen. 

Tot het leven en het werk van Hirschmann behoren ook zijn activiteiten 
na de afsluiting van zijn militaire carrière. Hij is 28 jaar ‘expat’ geweest, als 
gevolg waarvan men zou kunnen verwachten dat hij bij terugkeer met twee 
linkerhanden in de Nederlandse samenleving zou komen te staan. Het tegen-
deel is het geval geweest. Hij werd achtereenvolgens belastinginspecteur en 
burgemeester. Dit zijn functies waartoe in een aantal opzichten ruime kennis 
van en inzicht in de hoedanigheden van de samenleving noodzakelijk zijn. 

Uiteindelijk zal worden nagegaan welke de betekenis en de invloed van 
de persoon en de functionaris Hirschmann zijn geweest. Hier zal de waar-
schijnlijkheid, dat hij er aan toe bijgedragen heeft dat de kolonie Suriname 
niet reeds in het begin van de twintigste eeuw voor Nederland verloren ging, 
een plaats krijgen. Daarnaast komt zijn geslaagde streven aan bod om het 
eiland Terschelling uit zijn door hoge werkloosheid ontstane lethargie te be-
vrijden.

Loe de Jong 
Nooit eerder was een zo omvangrijke studie over een zo korte tijdspanne 
in de nationale geschiedenis geschreven door slechts één auteur. Hoe groot 
de kwaliteit van het standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong ook is, dit monument over de bezet-
tingsjaren heeft aan actualiteit ingeboet. Hoewel geen enkele onderzoeker 
het zich tot in lengte van jaren zal kunnen permitteren om dit ijkpunt te 
negeren (zowel om de eigen visie te staven als om het werk te bekritiseren), 
is de serie op onderdelen weerlegd en gedateerd. Dit blijkt uit de receptie-
geschiedenis van het werk waarvan een uitgebreide bloemlezing verscheen 
als veertiende en laatste deel (1991) van de serie. Daarnaast zijn in recentere 
monografieën nieuwe vragen gesteld die andere inzichten en feiten hebben 
opgeleverd. 

Nadat de auteur zich meer dan een decennium uit het publieke leven 
had teruggetrokken en in 2005 overleed, biedt een bijzonder aspect van dit 
levenswerk zich aan voor nader onderzoek: elke publieke discussie over de 
Tweede Wereldoorlog sinds 1945 was op de een of andere manier verbon-
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in november 1946 het akkoord van Linggadjati tot stand. Maar doordat bei-
de partijen zich niet aan de bepalingen van het akkoord hielden, mislukte 
Schermerhorns politiek, en werd door Nederland toch voor een geweldda-
dige ‘oplossing’ gekozen in de vorm van de eerste ‘politionele actie’ (juli 
1947). Daarmee was Schermerhorns politieke rol uitgespeeld en besloot hij 
naar de wetenschap terug te keren.

W.J. Kolff
Prof.dr. Willem Johan ‘Pim’ Kolff (1911-2009) is een van de eerste me-
dici ter wereld die het lot van patiënten wilde 
verbeteren met het toepassen van technische 
hulpmiddelen. Hij is een van de belangrijk-
ste pioniers op het gebied van medische 
techniek in het algemeen en de introductie 
van kunstmatige organen in het bijzonder.

In 1942 ontwikkelde Kolff de eerste suc-
cesvolle kunstmatige nier. Drie jaar later 
redde hij met dit apparaat (samengesteld uit 
worstenvel van de slager, een waterpomp uit 
een T-Ford, een emaillen spoelbak van een 
potten- en pannenfabriek, een naaimachine-
motor en het aluminium van een neergescho-
ten Duitse bommenwerper) het leven van een 67-jarige nierpatiënt.

De kunstnier is zijn bekendste uitvinding, maar in de meidagen van 1940 
zette Kolff tevens binnen vijf dagen de eerste bloedbank op het vasteland 
van Europa op, in het Zuidwalziekenhuis in Den Haag. Als onderzoeker aan 
de Cleveland Clinic Foundation in Cleveland (Ohio) wist Kolff in 1956 een 
kind aan het hart te opereren met behulp van een door hemzelf ontworpen 
hart-longmachine. In 1957 implanteerde Kolff een zelfgemaakt kunstmatig 
hart bij een hond. Kolff geldt hiermee als de uitvinder van het kunsthart. De 
eerste implantatie van het kunsthart van Kolff bij een mens vond plaats in 
1982.

Zeker in de begindagen van zijn carrière in Nederland (1937-1950) stond 
Kolff vrijwel alleen in zijn overtuiging dat techniek medici kon helpen bij 
het behandelen van hun patiënten. Hij stuitte op grote weerstand; Kolff was 
naar de smaak van velen een te praktisch georiënteerd onderzoeker. Hij liet 
daarom in 1950 de knellende academische conventies van het Nederland 
van de wederopbouw achter zich en vertrok naar de Verenigde Staten. Na 

cultuurhistorische factoren hebben ingewerkt op zijn meningsvorming en 
wat de rol van de journalistiek daarbij is geweest. Deze studie is van bete-
kenis voor de geschiedenis van de opinievorming en de maatschappelijke 
werking van de journalistiek in de tweede helft van de twintigste eeuw in 
Nederland.

Willem Schermerhorn
Lang zag het ernaar uit dat de boerenzoon Willem Schermerhorn niet door 
een politieke, maar door een wetenschappelijke loopbaan bekendheid zou 
verwerven. Reeds op 31-jarige werd hij hoog leraar aan de Technische Hoge-
school te Delft; als pionier van de luchtkarte-
ring zou hij internationale erkenning vinden. 
Maar aan het einde van de jaren dertig raakte 
hij zijdelings bij de politiek betrokken, toen 
hij voorzitter werd van Eenheid door Demo-
cratie, een beweging die zich tot taak stelde de 
opmars van de nsb tot staan te brengen. Aan 
dit voorzitterschap had Schermerhorn zijn 
opsluiting tijdens de bezetting, met vele an-
dere vooraanstaanden, in het gijzelaarskamp 
in Sint Michielsgestel te danken. Hier werd 
Schermerhorn leider van de gijzelaars; onder 
hen ontstond het idee dat hij de geschikte fi-
guur zou zijn om als premier inhoud aan de 
politieke en maatschappelijke vernieuwing na de bevrijding te geven.

In de vroege zomer van 1945 benoemde koningin Wilhelmina hem, samen 
met Willem Drees, tot formateur van een kabinet van ‘Herstel en Vernieu-
wing’; Schermerhorn werd minister-president. In het jaar waarin Schermer-
horn premier was, kwam ook de Partij van de Arbeid tot stand, als belicha-
ming van de vernieuwing op politiek terrein. Maar bij de Kamerverkiezingen 
van 1946 bleek dat deze vernieuwing slechts door een minderheid van de 
Nederlandse bevolking werd gewenst; ook op politiek terrein keerden de 
vooroorlogse verzuilde kaders terug. Schermerhorn kon niet terugkeren als 
minister-president en ook was er voor hem geen andere post in het nieuwe 
kabinet weggelegd.

Als voorzitter van de Commissie Generaal werd hij naar Nederlands- 
Indië gezonden om in overleg met de leiders van de Republik Indonesia een 
vreedzame oplossing voor het dekolonisatievraagstuk te vinden. Zo kwam 



een moeizame aanpassingsperiode wist hij daar wereldfaam te verwerven 
als vader van de kunstorganen. Amerikaanse instituten becijferden in 2003 
dat zijn uitvindingen sinds 1943 meer dan 20 miljoen mensenlevens hebben 
gered, verbeterd of aanmerkelijk veraangenaamd. Toen Kolff in 2005 op 
94-jarige leeftijd zijn actieve onderzoek moest staken, had hij 127 interna-
tionale prijzen gekregen en 13 eredoctoraten.

Anton Kröller
De naam van Anton Kröller is bij een groot publiek alleen nog bekend van-
wege zijn echtgenote Helene Kröller-Müller, die met het geld van haar man 
een wereldberoemde kunstverzameling opbouwde. Toch was deze Rotter-
damse ondernemer in de eerste helft van de twintigste eeuw een van de rijk-
ste, machtigste en meest omstreden mensen van Nederland. Voor de Eerste 
Wereldoorlog was Kröller een succesvol za-
kenman, tijdens de oorlog bepaalde hij met 
een kleine groep zakenlieden voor een groot 
deel de buitenlandse en economische politiek 
van Nederland. In deze oorlogsjaren verwierf 
hij zich de bijnaam ‘ongekroonde koning van 
Nederland’.

Die reputatie bleef hij in de jaren twintig 
waarmaken, met het wereldomspannend be-
drijf Müller & Co, een groot aantal commis-
sariaten, betrokkenheid bij het ontstaan van 
Hoogovens en klm, een kilometers ver strek-
kend landgoed De Hoge Veluwe, een warme 
vriendschap met de Duitse prins Hendrik en 
de internationaal opzienbarende kunstcollec-
tie van zijn vrouw. In deze crisisjaren raakte 
zijn bedrijf echter in zwaar weer. Torenhoge 
schulden aan de Rotterdamsche Bankver-
eeniging (Robaver), de bank waarvan Kröller ook commissaris was, leidden 
bijna tot het faillissement van zowel Robaver als Müller & Co.
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Helene Kröller-Müller
Tussen 1907 en 1938 stelde Helene Kröller-Müller een verzameling moderne 
beeldende kunst samen die op dat moment in 
West-Europa haar weerga nauwelijks kende. 
In eerste instantie verzamelde zij vanuit per-
soonlijke interesse, welke werd aangewak-
kerd door de kunstpedagoog H.P. Bremmer. 
Maar al snel, in 1911, ontstond bij haar het 
idee om voor de verzameling een museum te 
laten bouwen. Hiermee heeft zij de gemeen-
schap een ‘monument van cultuur’ willen na-
laten, bestaande uit haar verzameling als een 
afspiegeling van de twee polen waarbinnen 
de moderne kunst zich volgens haar bewoog: 
het realisme en het idealisme (of wat tegen-
woordig abstractie wordt genoemd). Dit doel 
heeft grote gevolgen gehad voor de wijze waarop Kröller-Müller haar col-
lectie verder heeft uitbreid: niet langer liet zij zich leiden door persoonlijke 
smaak, maar door de vraag of kunstwerken ‘eeuwigheidswaarde’ hebben.

Wie was deze vrouw, die pas op latere leeftijd een liefde voor kunst op-
vatte om vervolgens ieder aspect van haar leven en een aanzienlijk deel van 
het familiekapitaal in dienst hiervan te stellen? De kunsten speelden in de 
eerste veertig jaar van Kröller-Müllers leven nauwelijks een rol, waarom 
vertaalde haar ambitie zich dan toch in een kunstverzameling? En welke 
rol speelden haar echtgenoot Anton Kröller, de kunstpedagoog Bremmer en 
haar vertrouweling Sam van Deventer in haar leven en in de vorming van 
haar ideeën over kunst? Deze biografie zal enerzijds trachten dergelijke vra-
gen over de persoon Kröller-Müller te beantwoorden. Anderzijds wordt de 
verzamelaar Kröller-Müller onderzocht; er wordt gekeken in welke mate zij 
exemplarisch was voor de Nederlandse (en eventueel West-Europese) verza-
melaar van moderne kunst aan het begin van de twintigste eeuw.

Hoewel al eerder studies zijn verschenen over Helene Kröller-Müller, is 
er een lacune die opgevuld moet worden. De biografie van Helene Kröller-
Müller die Sam van Deventer in 1956 publiceerde is nauwgezet, maar zeer 
persoonlijk. Twee meer recente publicaties over Helene Kröller-Müller pro-
fileren zich expliciet als schets. Een diepgravende, wetenschappelijke bio-
grafie die het leven en werk van Helene Kröller-Müller in beeld brengt, kan 
deze lacune opvullen. 
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D.F. Malan
[Afrikaans] D.F. Malan is bekend as die Suid-Afrikaanse premier wat apart-
heid ingestel het. In 1994, ’n skamele veertien jaar gelede, het die party wat 
hy in 1948 aan bewind gebring het, sy greep op Suid-Afrika laat vaar en die 
weg voorberei vir ’n hersiening van Afrikaner geskiedenis en ook van D.F. 
Malan self.

Verbasend min is tot dusver oor 
D.F. Malan geskryf. Daar is slegs 
twee biografieë in omloop. Die een, 
wat in die laat 1960’s gepubliseer 
is, handel oor die eerste helfde van 
sy lewe, terwyl die tweede, wat in 
die 1980’s gepubliseer is, op die 
tweede helfde van D.F. Malan se 
lewe fokus. Beide biografieë is in 
Afrikaans geskryf, wat diegene wat 
Afrikaans nie kan lees nie, toegang 
tot inligting oor hom ontneem. 
Boonop is hulle ook gewortel in, 
wat in Suid-Afrikaanse historio-
grafie bekend is as die Afrikaner 
nasionalistiese skool. Hulle is dus 
hagiografieë. D.F. Malan word deur 
sy biograwe, van wie een ’n per-
soonlike vriend was, uitgebeeld as ’n koersvaste en beginselvaste idealis, 
wat sy volk na die Beloofde Land gelei het. Vandag word daar skaars aandag 
aan hom gegee, behalwe vir terloopse en snydende opmerkings oor sy suur 
voorkoms en sy party se simplistiese en rassistiese beleid. Opinies oor D.F. 
Malan wissel dus van die een uiterste na die ander. 

Nie net laat dit ’n gapende hiaat in die Suid-Afrikaanse historiografie nie, 
maar die student van Suid-Afrikaanse geskiedenis word ook die geleentheid 
ontneem om die kompleksiteit van Afrikaner nasionalisme in die twintigste 
eeu te begryp. Hierdie studie het dus twee doelwitte: om ’n beter begrip te 
vorm van ’n man wat ’n geweldige invloed op Suid-Afrika se geskiedenis 
gehad het en om daardeur die dinamika van Afrikaner nasionalisme in die 
eerste helfte van die twintigste eeu beter te verstaan. 

Han Lammers
Toen Han Lammers in juli 2000 
overleed, werd daar in de media 
veel aandacht aan besteed. In de 
necrologieën werd vooral gewe-
zen op Lammers’ werkzaamhe-
den als wethouder in Amsterdam 
en landdrost in de Flevo polder. 
Lammers werd na zijn overlij-
den omschreven als een daad-
krachtige, eigenzinnige en voor-
al zelfverzekerde bestuurder. Hij 
was een ‘eigenzinnige regent’ en 
een ‘bestuurlijke mannetjesput-
ter met landelijke uitstraling’. 
Slechts een enkele keer werd een 
poging gedaan om de spanning 
tussen de bovenstaande typerin-
gen met Lammers’ verleden als 
kritische journalist en columnist 
en woordvoerder van Nieuw-Links onder woorden te brengen. 

In dit promotieonderzoek vormt deze ogenschijnlijke ambivalentie in zijn 
leven en carrière een belangrijk uitgangspunt. Door te analyseren welke per-
sonen of gebeurtenissen van invloed waren op de ontwikkeling en verande-
ring in zijn gedachtegoed, kan een zinrijke en verhelderende biografie van 
Lammers tot stand komen. De biografie zal zodoende een bijdrage leveren 
aan het discussie over de journalistiek in Nederland in de tweede helft van 
de twintigste eeuw, de partijpolitieke richtingenstrijd binnen de PvdA in de 
jaren zestig en zeventig en aan het functioneren van het openbaar bestuur in 
de laatste decennia van de twintigste eeuw. Meer concreet wordt onderzocht 
welke rol Lammers als geëngageerd journalist in de jaren vijftig en zestig 
had in het publieke debat, op welke manier hij als prominent lid van Nieuw 
Links trachtte ideeën binnen de Partij van de Arbeid te verwezenlijken, hoe 
Lammers als wethouder in Amsterdam functioneerde gedurende een voor 
het gemeentebestuur moeizame periode en op welke manier hij later als 
landdrost in de IJsselmeerpolders soms letterlijk invulling gaf aan de idee 
van de maakbare samenleving.
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2.2 Afgeronde projecten

J.C. Bloem
Bart Slijper (1963) heeft de biografie van 
Bloem geschreven onder de titel Van alle din-
gen los. Het leven van J.C. Bloem, verschenen 
in mei 2007 bij Uitgeverij De Arbeiderpers. 
De herdruk verscheen in hetzelfde jaar. Deze 
biografie stond op de short list van ‘Het beste 
historische boek 2007, Historisch Nieuws-
blad/de Volkskrant Prijs’.

Slijper werd onder auspiciën van het Bio-
grafie Instituut begeleid door prof. dr. G.J. 
Dorleijn en prof. dr. J.W. Renders en promo-
veerde op 10 mei 2007.

De dichter J.C. Bloem (1887-1966) geldt 
als een van de belangrijkste dichters van de 
twintigste eeuw. Kennelijk is de ontgoocheling die uit zijn weinig omvang-
rijke en geraffineerd-eenvoudige poëzie spreekt voor velen herkenbaar, want 
nog steeds wordt zijn Verzamelde gedichten met grote regelmaat herdrukt.

Alice Nahon
Behalve Guido Gezelle verkocht geen enkele 
Vlaamse dichter meer bundels dan Alice Nahon 
(1896-1933). Haar poëzie werd ook enthousiast 
onthaald door de literaire kritiek in Vlaanderen en 
Nederland. Toch wordt haar werk nu afgedaan als 
sentimenteel gerijmel of ‘Gartenlaube poëzie’, 
zoals Paul van Ostaijen het noemde. Manu van 
der Aa schreef haar biografie. Hij besteedde onder 
meer aandacht aan haar functioneren in de lite-
raire wereld, aan haar relatie tot het Vlaams-natio-
nalisme en aan haar voor die tijd onconventionele 
houding tegenover seksualiteit en relaties.

Van der Aa was tijdens dit project als toegevoegd onderzoeker werkzaam 
aan het Biografie Instituut. Dit project resulteerde in een promotie op 27 
oktober 2008.

Jan Wier
De arts Jan Wier staat bekend als eerste serieuze tegenstander van de hek-
senvervolging. In zijn boeken De praestigiis daemonum of Over duivelse 
begoochelingen uit 1563 en De lamiis of Over de heksen uit 1577 noemde 
hij het onzin dat oude vrouwen een verbond sloten met de duivel en daar-
aan een tovermacht ontleenden waarmee ze anderen de duivel aandeden. 
De heksenprocessen achtte hij onrechtmatig omdat ze over niet-bestaande 
misdrijven gingen en omdat verdachten 
gefolterd werden, vernederd, opgesloten 
in mensonwaardige omstandigheden en 
werden onderworpen aan de waterproef. 
Anders dan veel tijdgenoten maakte hij 
een onderscheid tussen heksen en ket-
ters, al noemde hij verbranding, ophan-
ging of vierendeling voor beide groepen 
onaanvaardbaar. 

Omdat Jan Wier sommige heksen 
geestesziek noemde, geldt hij als een 
grondlegger van de moderne psychia-
trie. Verder bepleitte hij een menselijke 
behandeling van (sommige) verdachten, 
waarmee hij een verdediger lijkt van 
de mensenrechten avant la lettre. Het 
is dus niet verwonderlijk dat hij tal van 
bewonderaars heeft gekend, onder wie 
Karl Marx en Sigmund Freud. Critici menen dat hij de heksenvervolging on-
bedoeld heeft aangewakkerd en dat hij ten onrechte geldt als een boegbeeld 
van de psychiatrie. Antipsychiater Thomas Szasz bijvoorbeeld zag hem in 
de tweede helft van de twintigste eeuw als de grondlegger van een gezond-
heidszorg die lastige mensen opsloot en monddood maakte. 

Wie was Jan Wier en wat bracht hem tot standpunten die in zijn tijd al-
lesbehalve populair waren? Wat is zijn maatschappelijke en wetenschap-
pelijke nalatenschap? Waar komen de opvallend tegenstrijdige opvattingen 
over zijn betekenis vandaan en hoe komt het dat het grote publiek hem zo 
goed als vergeten is?
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2.4 Aspirant-biografen
Het Biografie Instituut blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op on-
derzoekers c.q. aspirant-biografen. Gemiddeld meldden zich wekelijks twee 
aspirant-biografen. Sommige voorstellen werden direct afgewezen, omdat 
ze niet stroken met de inhoudelijke doelstellingen van het instituut, of an-
derszins omdat er te weinig gronden zijn om gekwalificeerde begeleiding via 
het Biografie Instituut te mobiliseren of omdat het voorgestelde onderzoek 
zich richt op een terrein waar het instituut zich niet op concentreert. Ver-
zoeken om begeleiding van welke aard dan ook buiten het promotietraject 
werden niet in behandeling genomen, studenten uitgezonderd. Wel werden, 
desgevraagd, adviezen gegeven aan reeds gepromoveerden die biografisch 
onderzoek willen doen.

Selectie
De selectie van alle aspirant-biografen vond plaats op basis van een werk-
plan. De intensiviteit van het selectieproces vormt een punt van zorg, omdat 
de selectiewerkzaamheden een grote druk leggen op de formatiecapaciteit 
van het instituut. Desalniettemin heeft het Biografie Instituut veel tijd gesto-
ken in initiatieven die moeten leiden tot promotieplaatsen, om op die wijze 
het eigen beleid van het instituut gestalte te kunnen geven. De promotie-
plaatsen ten behoeve van de projecten Loe de Jong, Anton Kröller, Helene 
Kröller-Müller, Alice Nahon en het onderzoek van de biografie in internati-
onaal perspectief van Binne de Haan (per 1 september 2009) zijn daar suc-
cesvolle voorbeelden van.

Radio Oranje
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd radio 
beschouwd als een volwaardig wapen, net zo be-
langrijk als de landmacht, de luchtmacht of de vloot. 
Radio was beter dan enig ander medium in staat om 
een levensecht beeld op te roepen van een gebeurte-
nis en de luisteraar hier emotioneel bij te betrekken. 
De geallieerden gebruikten de radio in de oorlog om 
de bevolking van het bezette Europa moed in te spre-
ken, instructies te geven en nieuws te verstrekken. 
Beroemdheden als de schrijver Thomas Mann en de 
antropoloog Claude Lévi-Strauss leenden hun stem 
aan de geallieerde zaak. Voor de Nederlandstalige radio vochten de schrij-
vers A. den Doolaard en Herman de Man en de journalisten Loe de Jong en 
Henk van den Broek op hun manier voor een geallieerde overwinning. Zij 
spraken voor Radio Oranje, het radiostation dat in juli 1940 door de Neder-
landse regering in ballingschap in Engeland werd opgericht om contact te 
houden met de bevolking in bezet Nederland. Als regeringsomroep had Ra-
dio Oranje een gezag dat andere Nederlandstalige radiostations zoals de Ne-
derlandse afdeling van de bbc of het wrul-station uit Boston ontbeerden.

Sinke promoveerde op 20 april 2009 op zijn proefschrift Verzet vanuit de 
verte. De behoedzame koers van Radio Oranje. Hij is door de rug voorge-
dragen voor de studieprijs Praemium Erasmianum 2008/2009.

2.3 Familie-archief
Fijnproevers en smaakmakers. Burgerlijke cultuur in Groningen tussen na-
tionalisme en kosmopolitisme (1870-1970).
Het beoogde onderzoek is gebaseerd op het archief van de familie Van 
Calker-Clemens Schröner, dat aan het Biografie Instituut in Groningen be-
schikbaar is gesteld voor onderzoek. Het rijkgeschakeerde archief biedt een 
prachtige inkijk in het leven van drie opeenvolgende generaties van dezelfde 
familie in Groningen in de periode van plusminus 1870 tot 1970. De bloei 
van deze familie valt grotendeels samen met het succes van het burgerlijk 
milieu waartoe zij behoorden. Als fijnproevers en smaakmakers oftewel 
consumenten en producenten van allerlei vormen van cultuur vervulde de 
burgerij in deze periode een voortrekkersrol.

In samenwerking met de Universiteits Biobliotheek (rug) is een subsidie 
verworven om het archief te digitaliseren en te archiveren. Links: Geschiedenis van de muziekschool te Groningen door E. Clemens Schröner.

Rechts: publicatie van F. [van] Calker (1820).



Renders en De Haan richten zich op de rol van individuen in de geschied-
schrijving en de representativiteit van het individu in microhistory en bio-
grafie. Het congres valt onder auspiciën van het International Committee of 
Historical Sciences (ichs) en de organisatie is in handen van het Koninklijk 
Nederlands Historisch Genootschap, Universiteit van Amsterdam, Konink-
lijke Bibliotheek en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

28 29

2.5 Congressen
Charisma en sociale bewegingen in opkomst 
Op 5 en 6 november 2008 vond in het Academiegebouw van de Rijksuni-
versiteit in Groningen de internationale conferentie plaats over de vraag 
welke plaats charisma toekomt in het optreden van zogenaamde grote fi-
guren in beginnende sociale bewegingen. In de discussies over de ont-
wikkeling van sociale bewegingen wordt een consistente historische en 
transculturele theorie van het charismatisch leiderschap gemist. Weliswaar 
beschikken we over de benadering van Weber, maar net als bij die van 
Robert Michels en van het latere sociale bewegingsonderzoek overheerste 
een politicologische en sociologische invalshoek. De conferentie had ten 
doel Webers theorie van het charisma historisch en transcultureel te toet-
sen.

Onder Ingenieurs
Op 15 mei 2009 organiseerden het Biografie Instituut in samenwerking met 
de Technische Universiteit Eindhoven het congres ‘Onder Ingenieurs’ in 
Groningen.

Techniek is alom zichtbaar en heeft de maatschappij veranderd. Techniek 
levert een onmiskenbare bijdrage aan de welvaart en het welzijn van onze 
samenleving. De persoon achter de techniek blijft echter vaak onbekend.
In tegenstelling tot kunstenaars, schrijvers en politici lezen we zelden over 
persoonlijke drijfveren, denkbeelden en levensverhalen van ingenieurs. 
Hierbij speelt de al in 1959 door C.P. Snow geconstateerde scheidslijn tus-
sen de Two Cultures (alfa en bèta) ongetwijfeld een rol. Anders dan in landen 
als Rusland of de Verenigde Staten zijn er in Nederland weinig voorbeelden 
te noemen van technici als held of coryfee. Welke namen van inspirerende 
technici zouden in Nederland in aanmerking komen voor een dergelijke aan-
duiding? Wat is anno 2009 de plaats van de ingenieur in de publieke ruimte? 
Kan biografisch onderzoek helpen om het werk van ingenieurs voor een 
groter publiek begrijpelijker te maken? Een selecte groep van sprekers ging 
in op deze en soortgelijke vragen tijdens dit congres.

International Congress of Historical Sciences
Op het 21ste International Congress of Historical Sciences dat van 22 tot en 
met 28 augustus 2010 in Amsterdam plaatsvindt, zullen Hans Renders en 
Binne de Haan spreken in de sessie ‘Biography and Microhistory’.

Charisma
and emergent social movements
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2.6 Digitaliseringsprojecten
In samenwerking met het digitaliseringsbedrijf Boekopcd is een digitalise-
ringsproject opgezet, gecoördineerd door Ilja Hengeveld. Het doel van dit 
project is om snellere en gemakkelijkere toegang tot biografisch onderzoek-
materiaal te verkrijgen en nieuwe mogelijkheden tot onderzoek mogelijk te 
maken. Tot nu toe zijn de volgende publicaties digitaal beschikbaar gemaakt 
voor onderzoek:

Feller, F.X. de, Geschiedkundig woordenboek [titel ingekort], 28 delen (1828-1848).
Glasius, B., Biografisch woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden, 1851.
Japikse, N., Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld.
Molhuysen, P.C., Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 10 delen (1911-1937).
Kruseman, A.C., Mannen van beteekenis in onze dagen, 25 delen (1870-1895).
Kruseman, A.C., Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, 19 delen (1895-
1925).

In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek 
van de rug worden deze series op het interne uni-
versiteitsnetwerk beschikbaar gesteld voor onder-
zoek, te vinden via de website van het Biografie In-
stituut. Binnenkort zullen deze publicaties volledig 
openbaar ter beschikking worden gesteld.

Project boekenproductie 1940-1945
Dit project tracht nauwkeurig de totale boekenproductie tussen mei 1940
en mei 1945 in kaart te brengen om deze informatie te koppelen aan biogra-
fica van voor en na die periode. Aan de basis ligt Brinkman’s catalogus van 
boeken en tijdschriften.

De reden om al deze publicaties – zowel de jaardelen als de 5-jaarde-
len van Brinkman’s catalogus evenals het Nieuwsblad voor den Boekhandel 
– uit deze periode doorzoekbaar te maken, is vanwege de onderlinge ver-
schillen in de bibliografische gegevens over de oorlogsjaren. De titels zijn 
gedigitaliseerd en doorzoekbaar als pdf. Het totaal aantal pagina’s van de 
gedigitaliseerde titels is 13050.

Eerste deel van het gelijknamige 
tijdschrift dat vooraf ging aan de 
gebonden delen van Mannen van 
Beteekenis in onze dagen.

2.7 Encyclopedie van de geschreven pers
In samenwerking met het onderzoeksinstituut Centre d’histoire de Sciences 
Po te Parijs is begonnen aan het project De Encyclopedie van de Geschreven 
Pers in de 20ste eeuw in Europa. Er zal een Franstalige en een Engelstalige 
editie verschijnen van deze encyclopedie van de geschreven pers in 24 Eu-
ropese landen. De coördinatie van het Nederlandse gedeelte, dat ook als 
afzonderlijk Nederlandstalig boek zal verschijnen, is in handen van prof.dr. 
Hans Renders. 
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2.8 Publicaties

Wetenschappelijke publicaties
Aa, Manu van der., ‘ - Ik heb de liefde liefgehad’. Het leven van Alice Nahon, 
Lannoo, Antwerpen 2008, 327 blz.

Broers, Herman, ‘In the slipstream of Dr. Kolff’, in: Dirk Schultheiss (red.),  -
Historia Urologiae Europaeae, Deel 16, History Office European Association 
of Urology, Arnhem 2009, p. 67–81.

Hoorens, Vera, Drace, S., Desrichard, O. &, Shepperd, J.A. ‘Does mood influ- -
ence comparative judgments? Tracking an elusive effect’, in: British Journal of 
Social Psychology (papieren versie nog te verschijnen; online geplaatst op 23 
december 2008).
Hoorens, V., Smits, T., & Shepperd, J., ‘Comparative optimism in the sponta- -
neous generation of future life events’, in: British Journal of Social Psychology 
(2008)47, p. 441-451.

Korf, Lindie, ‘Behind every man: D.F. Malan and the women in his life, 1874- -
1959’, in: South African Historical Journal, september 2008.

Renders, Hans, i.s.m Rosemarijn Hoefte en Peter Meel (red.), -  Tropenlevens. De 
(post)koloniale biografie, Boom/kitlv, Amsterdam Leiden 2008. 275 blz.
Renders, Hans, ‘Laveren tussen lyaal en formalistisch’, in:  - Bijdragen en Mede-
delingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 123(2008)3, p. 414-422.
Renders, Hans [i.s.m. Sjoerd van Faassen], ‘”Wat was ik toen een groot denker,  -
dacht ik”. Uitgeverij Van Gennep en het uitgeefklimaat in de jaren zestig’, in: 
De Boekenwereld 25(2009)2, januari, p. 75-94.

Sinke, Onno,  - Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers van Radio Oranje. 
Augustus, Amsterdam 2009, 320 blz.

Stutje, Jan Willem,  - Rebell zwischen Traum und Tat. Ernest Mandel 1923-1995, 
vsa, Hamburg 2009.
Stutje, Jan Willem,  - Ernest Mandel, A Rebell’s dream deferred, Verso, London/
New York 2009.

Vakpublicaties
Broers, Herman, ‘In de voetsporen van Dokter Kolff’, in:  - De Vriendenkring, 
Cultuurhistorisch tijdschrift voor Flevoland 49(2009)2, p. 9-19.
Broers, Herman, ‘In Memoriam: Willem Johan ‘Pim’ Kolff 1911 – 2009’, in:  -
Wisselwerking, magazine Nierpatiëntenvereniging Nederland, 32(2009)2, april, 
p. 10-11.

Corduwener, Jeroen, ‘Houdt deze regering wel van haar land?’,  - nrc handels-
blad 30-6-2008.
Corduwener, Jeroen, ‘Rwanda zweeft tussen wireless en Middeleeuwen’,  - De 
Standaard 25-9-2008.
Corduwener, Jeroen, ‘Rwanda tussen economische booming en moeizame ver- -
zoening’, nrc handelsblad 27-9-2008.
Corduwener, Jeroen, ‘Rwana verschiet van kleur: van Frans naar Amerikaans’,  -
nrc handelsblad 28-9-2008.
Corduwener, Jeroen, ‘In de Rwandese badplaats Gisenyi verpozen de vluchte- -
lingen’, nrc handelsblad 1-11-2008.
Corduwener, Jeroen, ‘Vluchtelingen keren terug naar huis’,  - nrc handelsblad 
3-11-2008.
Corduwener, Jeroen, ‘Twee vermoorde presidenten en geen dader te bekennen’,  -
nrc handelsblad 11-4-2009.
Corduwener, Jeroen, ‘Koenders houdt vast aan opschorten hulp Rwanda’,  - nrc 
handelsblad 14-4-2009.
Corduwener, Jeroen, ‘Gerechtigheid staat stabiliteit soms in de weg’,  - nrc han-
delsblad 24-4-2009.

Hoorens, Vera. & Nuttin, J.,  - Sociale beïnvloeding. Toetsbaar leren denken over 
gedrag, Universitaire Pers Leuven, Leuven 2008.

Langeveld, Herman, ‘Willem Schermerhorn, een fascinerende figuur?’, in:  - Gro-
niek. Historisch Tijdschrift, 41(2008)179, juli, p. 219-226.
Langeveld, Herman, ‘Hendrikus Colijn’, in: G. Harinck, H. Paul en B. Wal- -
let (red.), Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in 
Nederland, 1850-2000, Bert Bakker, Amsterdam 2009, p. 443 -453.

Renders, Hans, ‘Het pak van Bomans’, in:  - Zacht Lawijd 7(2008)3, juli/augus-
tus, p. 36-43.   
Renders, Hans, Recensie Rónán McDonald,  - The Death of the Critic, in: Media 
Facts 11(2008)4, september, p. 58.
Renders, Hans, recensie Peter van Wissing (redactie),  - Stookschriften. Pers en 
politiek tussen 1780 en 1800, in: Media Facts 11(2008)4, september, p. 60. 
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Renders, Hans, recensie Johan van Merriënboer, Peter Bootsma en Peter  -
van Griensven, Van Agt. Biografie. Tour de force, in: Historisch Nieuwsblad 
17(2008)7, september, p. 68-69.
Renders, Hans, recensie Voltaire, -  De onwetende wijsgeer. Een keuze uit het men-
gelwerk, bijeengebracht, vertaald en ingeleid door Hannie Vermeer-Pardoen, in: 
Het Parool 17-9-2008. 
Renders, Hans, recensie  - De Stijl overal absolute leiding. De briefwisseling tussen 
Theo van Doesburg en Anthony Kok, in: Het Parool 1-10-2008.
Renders, Hans, recensie Sytze van der Veen. Met bijdragen van Paul van  Dij- -
stelberge, Mirte D. Groskamp en Kasper van Ommen, Brill 325 jaar uitgeven in 
dienst van de wetenschap, in: Media Facts 11(2008)5, oktober, p. 72.
Renders, Hans, recensie Joan Hemels,  - Uitgever in de wetenschap: Henk Prakke 
(1900-1992) en zijn actuele boodschap, in: Media Facts 11(2008)5, p. 74.
Renders, Hans, recensie  - De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 
200 essays. Samensteller Joost Zwagerman, in: Het Parool 8-10-2008.
Renders, Hans, recensie Timothy W. Ryback,  - Hitlers privébibliotheek, in: Het 
Parool 5-11-2008. 
Renders, Hans, recensie  - Hendrik Nicolaas Werkman. Brieven rond De Blauwe 
Schuit 1940-1945, Deel 1 & 2, bezorgd en van annotaties voorzien door Frans 
R.E. Blom, Willem van Koppen en Mieke van der Wal en Diewertje Dekkers, 
Jikke van der Spek en Anneke de Vries, H.N. Werkman. Het complete oeuvre, in: 
Vrij Nederland 8-11-2008, p. 64-65.
Renders, Hans, [mede-auteur], ‘Braak’, in:  - Amsterdam & zijn schrijvers: litera-
tuur op locatie, samengesteld door Ko van Geemert, Uitgeverij Bas Lubberhui-
zen, Amsterdam 2008, p. 284-286. 
Renders, Hans, recensie Kees Schaepman en Herman Spinhof, met mede werking  -
van Reinjan Mulder, De grootste kraak in krantenland. Het drama Apax bij 
PCM, in: Media Facts 11(2008)6, p. 61. 
Renders, H., recensie Warna Oosterbaan en Hans Wansink,  - De krant moet kiezen. 
De toekomst van de kwaliteitsjournalistiek, in: Media Facts 11(2008)6, p. 63.
Renders, Hans, recensie Geert Mak, Jan Bank, Gijsbert van Es, Piet de Rooij en  -
René van Stipriaan, Verleden van Nederland, in: Het Parool 3-12-2008. 
Renders, Hans, recensie Thomas Boyd,  - Door het koren. Bibliotheek van de Eer-
ste Wereldoorlog 4, in: Het Parool 24-12-2008.
Renders, Hans, recensie Sven Hanuschek,  - Elias Canetti. De biografie, in: Het 
Parool 14-1-2009.
Renders, Hans, recensie A.F.Th. van der Heijden,  - De censuurpaus. Paroxismen, 
een opmaat, in: Het Parool 28-1-2009. 
Renders, Hans, recensie Karel van het Reve,  - Verzameld werk, deel 1 en 2, 
bezorgd door Lieneke Frerichs, Elma Drayer en Nop Maas, in: Vrij Nederland 
7-2-2009, p. 64-65. 

Hans Renders, recensie Adrian Desmond & James Moore,  - Darwin; de biogra-
fie, in: Het Parool 12-2-2009.
Renders, Hans, recensie Hans Vervoort,  - Het bedrijf Deel 2, Betere tijden, in: 
Media Facts 12(2009)1, p. 51.
Renders, Hans, recensie Iris Musschoot & Bart Lombaerts,  - Media in beweging. 
Handboek voor de professional, in: Media Facts 12(2009)1, p. 53.
Renders, Hans, recensie A.J.C.M. Gabriëls (red.),  - Biografisch Woordenboek van 
Nederland. Deel 6, in: Het Parool 25-2-2009.
Renders, Hans, recensie Karel van het Reve,  - Verzameld werk, deel 1 en 2, be-
zorgd door Lieneke Frerichs, Elma Drayer en Nop Maas, in: Historisch Nieuws-
blad 18(2008)2, maart, p. 73.
Renders, Hans, recensie Hans Dütting,  - Hugo Claus. De Reus van Vlaanderen, 
in: Vrij Nederland 7 maart 2009.
Renders, Hans, recensie Rob Wijnberg,  - Nietzsche en Kant lezen de krant, in: 
Het Parool 11-3-2009.
Renders, Hans, recensie Vincent Gounod,  - François Mitterrand. Een biografie, 
in: Het Parool 25-3-2009.
Renders, Hans, recensie Owen Matthwes,  - Kinderen van Stalin. Drie generaties 
in liefde en oorlog, in: Het Parool 8-4-2009.
Renders, Hans, recensie Joris Luyendijk,  - Het zijn net mensen. Beelden uit 
het Midden-Oosten en [diverse auteurs] Het maakbare nieuws. Antwoord op 
Joris Luyendijk – Buitenlandcorrespondenten over hun werk, in: Media Facts 
12(2009)2, april, p. 38.
Renders, Hans, recensie Ton Crijnen,  - Titus Brandsma; de man achter de mythe 
en Joan Hemels, ‘Als het goede maar gebeurt’; Titus Brandsma, adviseur in 
vrijheid en verzet, in: Media Facts 12(2009)2, april, p. 39.
Renders, Hans, ‘De wereld van Martin Ros’, in:  - Martin Ros vijftig jaar op 
wacht: schetsen over een boekenfanaat, Perry Pierik (red.), Uitgeverij Aspekt, 
Soesterberg 2009, p. 141-146.
Renders, Hans, recensie Félix Fénéon,  - Het nieuws in drie regels, vertaald door 
Ruud Ronteltap, in: Het Parool 22-4-2009.
Renders, Hans, recensie Lidy Nicolasen,  - De eeuw van Sonja Prins. Burgerkind, 
revolutionair, kluizenaar, in: Het Parool 6-5-2009.
Renders, Hans, recensie Wouter van der Veen,  - Van Gogh: A Literary Mind, in: 
Vrij Nederland 9 mei 2009.
Renders, Hans, recensie  - Raster 123/124 en 125, in: Het Parool 19-5-2009.
Renders, Hans, recensie Rüdiger Safranski,  - Romantiek. Een Duitse affaire, in: 
Het Parool 20-5-2009.
Renders, Hans, recensie Arie Storm,  - Het onontkoombaar eigene van de Neder-
landse literatuur, in: Het Parool 3-6-2009.
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Renders, Hans, recensie  - Machines en emoties. Willem Frederik Hermans, Rudy 
Kousbroek, Ethel Portnoy, bezorgd door Willem Otterspeer, in: Vrij Nederland 
13-6-2009.
Renders, Hans, recensie  - Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken, 
samengesteld in opdracht van het Katholiek Documentatiecentrum onder redactie 
van Otto S. Lankhorst en Door Timmerman, in: Media Facts 12(2009)3, p. 55.
Renders, Hans, recensie Henk Blanken,  - Media Mores. Over digitale cultuur, 
bloggende burgers en journalistieke ethiek, in:  Media Facts 12(2009)3, p. 57.
Renders, Hans, recensie Friso Wielenga,  - Nederland in de twintigste eeuw, in: Het 
Parool 17-6-2009.
Renders, Hans, recensie Frederike Doppenberg,  - De Arbeiderspers moest blijven 
marcheren. Een uitgeverij in oorlogstijd, in: Het Parool 9-7-2009.
Renders, Hans, recensie Paul Léautaud,  - Brieven aan mijn moeder, vertaald en 
van een nawoord voorzien door Mels de Jong, in: Het Parool 6-8-2009.

Rovers, Eva, ‘Vergeten aanjagers van de kunstwereld’,  - Kunstbeeld 32(2008)9,  
p. 56-59.
Rovers, Eva, ‘De meerwaarde van een monsterverbond. Of waarom bedrijfscol- -
lecties in musea thuishoren’, tekst in de tentoonstellingscatalogus Wahlverwandt-
schaft, Heerenveen (Museum Belvédère en Bouwfonds Kunstcollectie) 2009,  
p. 36-48.

Stutje, Jan Willem, ‘Ernest Mandel: Denker in Opstand’, in:  - Socialisten, mensen 
achter de idealen, R. van Raak, Sj. Van der Velden (red.), Aspekt, Soesterberg 
2008, p. 125-133.
Stutje, Jan Willem, ‘Ernest Mandels analyse van de Revolutie van 1917: Realpo- -
litiek en substitutionalisme’, Vlaams Marxistisch Tijdschrift 42(2008)3, p. 35-40.
Stutje, Jan Willem, ‘Mandel, Ernest Esra’, in:  - Nationaal Biografisch Woorden-
boek, Deel 19, Brussel 2009, p. 54-59.

Lezingen en wetenschappelijke activiteiten      

Broers, Herman, 09-10-2008, Contactdag dialyseverpleegkundigen Oost-Neder- -
land, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem, lezing ‘Kolff en de uitvinding van de 
dialyse’.
Broers, Herman, 11-11-2008, Congres Dutch Program for Tissue Engineering/ -
DutchForm, Noordwijkerhout, inleiding bij instellen Willem Kolff Lecture van 
Dutchform, ‘Kolff Lecture as stage for pioneers in regenerative medicine’.
Broers, Herman, 12-11-2008, Openingsceremonie Kolff Museumkamer, Willem  -
Kolff Stichting, Kampen, organisatie en inleiding ‘Kolff en Kampen 1941-1950’.
Broers, Herman, 12-12-2008, Historisch congres  - knmg ‘Artsen in oorlogstijd’, 
Domus Medica Utrecht, lezing ‘Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren’.
Broers, Herman, 31-03-2009, Jubilarissenavond Nierstichting Nederland, Zwolle,  -
inleiding ‘Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren’.
Broers, Herman, 07-04-2009, Nederlandse Nefrologiedagen, Veldhoven, lezing  -
‘In de voetsporen van Dokter Kolff’.
Broers, Herman, 22-04-2009, Lions Club Midden Flevoland, Zeewolde/Lelystad,  -
lezing ‘Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren’.
Broers, Herman, 15-05-2009, Congres ‘Onder Ingenieurs’ Biografie Instituut  -
Groningen, lezing ‘Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren’.
Broers, Herman, 16-05-2009, Jaarbijeenkomst Vereniging Geschiedenis der Ver- -
pleegkunde, Kampen, lezing ‘Dokter Kolff, vader van de kunstorganen’.
Broers, Herman, 19-05-2009, Jaarbijeenkomst Steunpunt Zorg en Welzijn Hoorn  -
(nh), lezing ‘Dokter Kolff’.
Broers, Herman, 31-08-2009, Kolff Memorial Symposium ‘Artificial organs:  -
sixty years and beyond’ umcg Groningen, organisatie en inleiding ‘W.J. Kolff 
M.D., PhD, the man and his legacy’. 

Buter, Erwin, 6-6-2009, Parooltheater Amsterdam. ‘J.F. Ankersmit, Amsterdam- -
mer en journalist’. Lezing op de dag van de Amsterdamse geschiedenis.

Hoorens, Vera, 29-5-2009, Genève. ‘Heinrich Cornelius Agrippa  -
and witchcraft: A reappraisal’. Lezing met Hans Renders voor Sixteenth Century 
Society & Conference.
Hoorens, Vera, en Van Avermaet, E. (2009, juni), ‘Less is Not More: On the  -
Psychological Nonequivalence of (X> Y) and (Y < X)’.  Paper presented at the 
3rd International Social Psychology and Communication Congress, Laboratoire 
d’Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (lerass), Université 
de Toulouse.
Hoorens, Vera, en Van Avermaet, E. (2009, augustus), ‘The more is better than  -
less phenomenon. Paper presented at the 11th European Social Cognition Net-
work Meeting (Transfer of knowledge meeting), Warschau.
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Hoorens, Vera, en Maris, S. (2009, augustus). ‘The effect of the verb in subject- -
verb-object sentences on the use of consensus and distinctiveness information. 
Paper presented at the 11th European Social Cognition Network Meeting 
(Transfer of knowledge meeting), Warschau.

Langeveld, Herman, 15-11-2008, Filmtheater ’t Hoogt, Utrecht. ‘Zuilenland in  -
oorlog, 1918-1949’. Lezing in het kader van de hovo-cursus ‘Het verleden van 
Nederland’.
Langeveld, Herman, 26-3-2009. Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen.  -
‘Komen de jaren dertig terug? Een vergelijking tussen de economische crisis 
van de jaren 1930 en die van rond 2010 in Nederland’. Lezing voor Groninger 
Historisch Dispuut Ubbo Emmius.
Langeveld, Herman, 6-6-2009. Academiegebouw, Universiteit Leiden. ‘De poli- -
tieke biografie: Willem Schermerhorn’. Lezing op de jaarvergadering van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Renders, Hans, 3-10-2008,  Amsterdam. Lezing voor de biografen van het Prins  -
Bernhard Cultuurfonds.
Renders, Hans, 6-10-2008, jurylid ´Het beste historische boek’, prijs in het  -
leven groepen door de Volkskrant en het Historisch Nieuwsblad.
Renders, Hans, 15-10-2008, Wageningen. Oppositie promotie Wim Coster met  -
proefschrift Baron op klompen : mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-
1884) aan de hefboom tot welvaart.
Renders, Hans,18-10-2008, Hotel Krasnapolski, Amsterdam. Tijdens de Nacht  -
van de Geschiedenis interviewde Frans Smits, hoofdredacteur van Historisch 
Nieuwsblad, Hans Renders en Willem Otterspeer over geschiedschrijving en het 
nut van biografieën.
Renders, Hans, 27-10-2008, Groningen. Promotor van Manu van der Aa met  -
proefschrift ‘Ik heb de liefde liefgehad’. Het leven van Alice Nahon.
Renders, Hans, 11-11-2008, Spui 25, Amsterdam. ‘Censuur tijdens de Tweede  -
Wereldoorlog’, lezing in het kader van Amsterdam Wereldboekenstad, georga-
niseerd door de Universiteit van Amsterdam.
Renders, Hans, 27-11-2008, Agnietenkapel Universiteit van Amsterdam. Oppo- -
sitie promotie Wim Nijhoff op biografie van J.H. van Heek (1873-1957).
Renders, Hans, 16-1-2009, University Paris 12 Val-de-Marne. Lezing op con- -
gres ‘Biography and the biographical mode’. 
Renders, Hans, 5-2-2009, Assen. ‘De religieuze factor’, lezing voor ‘Het Oecu- -
menisch Leerhuis’.
Renders, Hans, 13-3-2009, Amen (Dr.).  - Het eeuwige kind. Lezing over Jan 
Hanlo voor ‘De Literaire Hemel’.

Renders, Hans, 29-5-2009, Genève. ‘Heinrich Cornelius Agrippa  -
and witchcraft: A reappraisal’. Lezing met Vera Hoorens voor Sixteenth Cen-
tury Society & Conference.

Rovers, Eva, 2 september 2008, Rotary Club Apeldoorn. ‘Het leven van kunst- -
verzamelaarster Helene Kröller-Müller’.
Rovers, Eva, 11 januari 2009. Nieuwjaarslezing voor de Vrienden van het Gro- -
ninger Museum, ‘Helene Kröller-Müller: zingeving of zelfverheerlijking?’.
Rovers, Eva, 17 juni 2009, Parooltheater, Amsterdam. Interview in het kader  -
van de ‘biografen-serie’ door Hans Renders.

Smits, Boudewijn, -  4-11-2008, Centrum voor Metageschiedenis, rug. ‘De me-
thodologie van Loe de Jong in Het Koninkrijk’.
Smits, Boudewijn, -  16-1-2009, Duitsland Instituut Amsterdam (dia). ‘Loe de 
Jong as television historian’.

Stutje, Jan Willem, 6 & 7 november 2008, Rijksuniversiteit Groningen. ‘Fer- -
dinand Domela Nieuwenhuis. Leadership between unbridled revolt and disci-
plined protest’, Lezing op congres ‘Charisma and emergent social movements’.
Stutje, Jan Willem, 21 november 2008, Antwerpen. ‘De wandelstok van Arthur  -
Schopenhauer. Socialistische cultuur in de vroege arbeidersbeweging’, lezing 
colloquium ‘Vooruitgang en Volksverheffing. Zinvolle idealen of vergeefse 
moeite?’.



2.9 Redacteurschappen en adviescommissies
In het academiejaar 2008-2009 was Herman Langeveld voorzitter van de 
Werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Hans Renders was redacteur van het Vlaams-Nederlandse wetenschappe-
lijke tijdschrift zl. Literair-historisch tijdschrift (Antwerpen) en hij maakte 
deel uit van de editorial board van het wetenschappelijke tijdschrift Quae-
rendo. A Quarterly Journal from the Low Countries devoted to Manuscripts 
and printed Books (Leiden) en van het wetenschappelijke tijdschrift Le 
Temps des Médias. Revue d’histoire (Parijs).

Voor het project over de geschiedenis van geschreven pers in de 20ste eeuw 
in 24 europese landen ‘Dictionaire de la presse (écrit) en Europe xxè siècle’, 
of ‘Encyclopedie van de Europese pers’, onder auspiciën van het onderzoeks-
instituut Sciences Po te Parijs is Hans Renders coördinator Nederland.

Tevens is Hans Renders coördinator Nederland voor het ‘Projet euro-
hismedia, réseau européen de recherche. Médias, guerre et imaginaires de 
guerre en Europe (xxè-xxiè siècles)’.

Op verzoek van het Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds heeft Hans 
Renders zitting in de begeleidingscommissie van dr. M.R. Doortmont, die de 
biografie van Hendrik Muller schrijft.

Renders is gevraagd om te adviseren door Elsevier Academische Enquête, 
nias, nwo, sdm, was lid van het oprichtingscommittee ‘Biographers Inter-
national Organization’ in New York en zit in de redactieraad van het Biogra-
fisch Portaal.

Evenals vorige jaren was Hans Renders medewerker als boekcriticus aan 
het radioprogramma voor geschiedenis ovt van de vpro op zondag. Ook 
spreekt hij maandelijks voor de serie met biografen in het Parool Theater.

Dit jaar is er aan de congresbundel De koloniale bio grafie gewerkt, onder 
redactie van onder meer Hans Renders.

Eva Rovers was dit jaar promovendusvertegenwoordiger in de advies-
raad van het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen 
(icog) en heeft gewerkt aan een themanummer van Simiolus. Netherlands 
quarterly for the history of art, dat naar verwachting eind augustus 2009 
verschijnt.
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Biographers International Organization 

 
   On March 26, 2009, biographers will gather in New York City to create 
Biographers International Organization (BIO) that will seek to advance  
the professional interests of career-focused biographers through 
networking and advocacy, the creation of a virtual library, and providing  
legal advice. 
   The craft of biography, like that of most literary genres, is a solitary one. But we have strong 
reasons to come together. As serious biographers working across the spectrum of print, 
television, film, radio, web and other media we need better access to resources, such as 
newspapers or archival documents; we need up-to-date information about new online 
repositories; we need to know about funding sources; and we need to learn from each other.  
   This is the moment. This is the time. 

Founding Supporters (partial list) To Register 
Kenneth Ackerman 
Debby Applegate 
Deirdre Bair 
Kai Bird 
Harry van Bommel 
Cristina Bryan 
Michael Burlingame 
Ann Mauger Colbert 
Susan Currie 
Carol DeBoer-Langworthy 
Sarah Dorsey 
Jacqueline Edmondson 
Jonathan Eig 
Gayle Feldman 
Robin Fowler 
Beverly Gray 
Nancy Greenspan 
Nigel Hamilton 
Elisabeth Hanscombe 
Kitty Kelley 
Steven G. Kellman 
Sidney D. Kirkpatrick 
Linda Lear 
Jeffrey Marks 
Michael McGill 
Rachel Morley 
James McGrath Morris 

Darlis Miller 
Clare Mulley 
Dona Munker 
Christopher A. Needler 
Patricia O’Toole 
Hershel Parker 
Gerald Posner 
Hans Renders 
Robin Rausch 
Alan K Rode 
Carl Rollyson 
Lilla Ross 
Abby Santamaria 
Amy Schapiro 
Erin Frances Schulz 
Meryle Secrest 
Charles Shields 
David Stenn 
T.J. Stiles 
Will Swift 
Terry Teachout 
Steve Weinberg 
Christine Wiesenthal 
D. Quincy Whitney 
Simon Winchester 
Joe Woodward 
Richard Zacks 

 

 

 

 Attendance at the 
meeting is free of charge. 

 Advance registration is 
appreciated but not 
required.  

To register, or to obtain more 
information, write to: 
editor@thebiographerscraft.com 

March 26, 2009. 11 a.m. to 1 p.m. 
Skylight Room at the Graduate Center, 
City University of New York, 365 Fifth 
Avenue, New York, NY. 
(Space for meeting is being donated by the  
Leon Levy Center for Biography.) 

When, Where 

Founding 
Meeting! 

Contact info: P.O. Box 660, Tesuque, NM 87574 (505) 983-4671 



3.4 Biografisch Portaal
Het Biografie Instituut werkt samen met enkele andere instellingen met als 
trekker het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis aan een ‘Biografisch 
Portaal’ van Nederland. Dit portaal is bedoeld om wetenschappelijk onder-
zoek te bevorderen door onder meer biografische naslagwerken en bestan-
den digitaal op internet beschikbaar te maken met biografische informatie 
over de bewoners van Nederland, van de vroegste tijden tot nu. Een start-
subsidie is reeds toegekend door nwo en het Prins Bernard Cultuurfonds na 
een gezamenlijke aanvraag. Het project wordt nu verder uitgewerkt voor een 
aanvraag bij Investeringen-Groot van nwo.

1

Projectplan
Het Biografi sch Portaal van Nederland

Voorzitter projectgroep: prof. dr. J.C.H. Blom

Projectleiding: dr. E.M. Kloek

p/a: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Postbus 90755, 2509 lt Den Haag

Den Haag, mei 2009 [tweede editie]

Onderwijs en samenwerkingsverbanden

3.1 Begeleiding studenten/promovendi
In het collegejaar 2008-2009 begeleidde Hans Renders enkele studenten bij 
hun afstudeerscriptie.

Gedurende een jaar is promovenda Lindie Korf, verbonden aan de Uni-
versiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika tijdelijk verbonden aan het insti-
tuut. Zij deed biografisch onderzoek naar D.F. Malan en schreef aan haar 
proefschrift in Groningen met ondersteuning van het instituut, gefinancierd 
door de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (nzav).

3.2 Leerstoel
Wegens Stichting Democratie en Media op 1 maart 2007 Hans Renders be-
noemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel heeft tot doel de bestude-
ring van de geschiedenis en theorie van de biografie te stimuleren.

3.3 Samenwerkingsverbanden
Het internationale congres Charisma and emergent social movements op 5 
en 6 november 2008 is georganiseerd in samenwerking met het Internatio-
naal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Voor het congres Onder ingenieurs 
werd samengewerkt met de Technische Universiteit Eindhoven.

Met Boekopcd te Apeldoorn en de Universiteitsbibliotheek Groningen 
wordt samengewerkt voor het digitaliseringsproject.

Voor het project euro-hismedia betreffende het thema media, oorlog en 
representatie van oorlog in Europa (20ste en 21ste eeuw) is er samenwerking 
met de Universiteit van Versailles Saint-Quintin-en-Yvelines.

Voor het project over de geschiedenis van de geschreven pers in de 20ste 
eeuw wordt samengewerkt met het Franse instituut voor politieke weten-
schappen Sciences Po te Parijs.
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